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ODKAŻALI I SPRZEDAWALI NIELEGALNY ALKOHOL
Data publikacji 28.10.2010

Policjanci Centralnego Biura Śledczego wspólnie z pracownikami Urzędu Kontroli Skarbowej w
Olsztynie oraz Izby Celnej, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, zajmującą się odkażaniem i
dystrybucją nielegalnego alkoholu. Funkcjonariusze zlikwidowali trzy magazyny, dwa w powiecie
ostródzkim i jeden na terenie województwa łódzkiego, w których przechowywano i odkażano
alkohol. Policjanci zatrzymali także 7 osób, z których dwie usłyszały zarzut kierowania grupą
przestępczą.

Policjanci Centralnego Biura Śledczego weszli jednocześnie do trzech magazynów, dwóch w powiecie ostródzkim i
jednego w województwie łódzkim. W dwóch magazynach na terenie powiatu ostródzkiego policjanci zabezpieczyli około
10 tysięcy litrów nielegalnego alkoholu, natomiast w magazynie, w województwie łódzkim funkcjonariusze znaleźli 5,5
tysiąca litrów gotowego do wprowadzenia do obrotu produktu oraz kompletną linię technologiczną do oczyszczania
skażonego spirytusu.
Policjanci łącznie zatrzymali 7 osób. Dwóch z mężczyzn, 36-letni Tomasz I. oraz 47-letni Dariusz K. usłyszało już zarzut
kierowania grupą przestępczą. Jak ustalili funkcjonariusze, grupa działała od początku br. Z tytułu niezapłaconych
podatków naraziła Skarb Państwa na stratę nie mniejszą niż 1,5 miliona złotych. Dodatkowo, jeden z mężczyzn, 27-letni
Michał W. zatrzymany w Łodzi, był poszukiwany listem gończym wystawionym przez Prokuraturę Okręgową w
Częstochowie. Wobec 5 zatrzymanych Sąd Rejonowy w Ostródzie zastosował tymczasowe aresztowanie. Czynności w tej
sprawie policjanci przeprowadzali pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Ostródzie.
Przypomnijmy, że funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego oprócz powyższej sprawy, tylko podczas ostatniego
miesiąca rozbili dwie zorganizowane grupy przestępcze, działające m.in. w województwie warmińsko - mazurskim. Jedna
z nich trudniła się przemytem nielegalnych papierosów do krajów Unii Europejskiej, czym naraziła Skarb Państwa na
straty sięgające blisko 130 milionów złotych, natomiast druga zajmowała się odkażaniem i dystrybucją nielegalnego
alkoholu oraz wprowadzaniem do obrotu nielegalnego proszku do prania i perfum. Straty z tytuły niezapłaconej akcyzy,
to kwota przekraczająca 1 milion 600 tysięcy złotych.
(KWP w Olsztynie / mag)

